
Briga pelo mercado de óleos vegetais se acirra com
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e numa reunião de profissionais de
embalagem a disputa entre diferen-
tes materiais e sistemas de acondi-
cionamento estivesse em pauta,

uma das categorias mais lembradas possivel-
mente seria a de óleos comestíveis. Talvez
isso acontecesse porque desde o início dos
anos 90, quando o PET começou a revolucio-
nar a venda de alimentos e bebidas de baixos
valores unitários, como refrigerantes, as refi-
narias de gorduras vegetais se interessaram
pelo baixo custo, apelo visual, resistência e
praticidade da resina. Por isso não demorou
muito para que as garrafas plásticas transpa-
rentes minassem o domínio que as latas de aço
por anos detiveram nas prateleiras de óleo de
cozinha, e o setor se transformasse em caso
exemplar da eterna briga por participação
entre diferentes materiais de embalagens.

Mas, do advento do PET para cá, muita
coisa mudou no panorama das disputas trava-
das no mercado de óleos comestíveis - menos
sua vocação para abrigar sistemas de acondi-
cionamento concorrentes. É que nos últimos
anos o pega deixou de envolver apenas as ca-
deias de embalagens plásticas e folha-de-flan-
dres. Embora também aí a briga continue em
vigor, houve recentemente um forte movimen-
to de segmentação no setor, que teve entre

BARATEAMENTO - Com
caixinhas de apenas
100ml, Vida Alimentos
espera ampliar partici-
pação dos óleos
saborizados Maria entre
as classes C e D

EXTRAVIRGENS -
Como ocorreu com o
vinho, cada vez mais
brasileiros consomem
azeites importados.
Tendência favoreceu uso
do vidro no setor



 fervura
maior leque de opções em embalagem

suas conseqüências a entrada ou consolidação
de novos materiais de embalagem. São os ca-
sos do vidro e, mais recentemente, das caixi-
nhas longa-vida.

As cartonadas assépticas vêm sendo utili-
zadas pela primeira vez no mercado brasileiro
de óleos comestíveis pela Vida Alimentos,
dona da marca Maria. O lançamento ocorreu
em dezembro último para acondicionar uma
das linhas de azeites de oliva misturados a
óleo de soja adicionado de ervas. Vendido
numa caixinha de apenas l00ml, estampada
com uma modernizada versão da tradicional
personagem Maria, redesenhada pela 100%
Design, o produto tem a missão de ampliar a
participação da chamada linha de óleos sabo-
rizados entre as classes C e D.

Novo posicionamento
As fichas da Vida Alimentos e da Tetra Pak,
fornecedora da embalagem, foram direciona-
das ao baixo preço. Enquanto uma lata de
500ml custa em média 4,50 reais, a caixinha
vem sendo vendida a l real. "Também quere-
mos ampliar a distribuição, levando os óleos
Maria para além do Sudeste do país", diz Ja-
naína Coutinho, gerente de desenvolvimento
de produto da Vida Alimentos. Podendo ser
levado à mesa, o óleo composto, em caixinha,
tem uma última função estratégica: reforçar o
novo posicionamento da marca Maria, que
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tem mais de 60% de
participação no merca-
do brasileiro. "Quere-
mos que nossos produ-
tos estejam cada vez
mais voltados para tem-
pero, e menos para co-
zinha", resume a execu-
tiva da Vida Alimentos.

Num outro sinal de
que as alternativas de
embalagem se abrem no
mercado de óleos comestíveis, o vidro tam-
bém tem se beneficiado da diversificação do
setor de óleos compostos. Muito associado
aos azeites extravirgens, cujo consumo, aliás,
também vem crescendo no Brasil, o material
debutou entre os óleos de oliva misturados
com óleo de soja aproximadamente dois anos
e meio atrás. Foi quando a linha Maria Pre-
mium passou a ser distribuída em sofisticadas
garrafas de 500ml da Owens-Illinois do
Brasil. A estratégia virou marco no setor vi-
dreiro. "Foi a primeira vez que garrafas de vi-
dro foram usadas no mercado brasileiro de
óleos compostos", lembra Coutinho, da Vida
Alimentos.

PET x aço
Já na outra ponta do mercado de óleos comes-
tíveis, a das gorduras vegetais de alto giro uti-
lizadas pela maior parte de seus consumidores
para cozinhar, a briga entre o PET e as latas
metálicas traz novidades. Se a retirada total de

MARCO - Com o lança-
mento da linha Maria
Premium, vidro debutou
no crescente mercado de
óleos compostos

ILHA DE ESPERANÇA - Perdendo
participação no mercado de óleos
de cozinha, aço amplia fatias entre
azeites de oliva. Abaixo, produto
da Arisco vendido como o primeiro
extravirgem em lata do Brasil

cena do aço já é dada como certa entre os
óleos de soja, commodity presente em mais de
95% dos lares brasileiros, subcategorias como
a de azeites de oliva e óleos compostos não
cederam ao assédio das garrafas plásticas.
Pelo contrário, têm demandado mais e mais
latas no Brasil.

Por isso soa plausível a avaliação da Abea-
ço (Associação Brasileira de Embalagem de
Aço) de que a extinção do material no seg-
mento de óleos comestíveis é algo distante no
tempo. Mas é certo que entre os óleos de soja,
canola e girassol, que formam a subcategoria
de óleos de cozinha, a participação das latas
não pára de cair. A estimativa da Abeaço e de
profissionais do setor é de que hoje o aço res-
ponda por apenas 50% do mercado de óleos
comestíveis. Uma medida de
como as coisas têm caminhado
teoricamente aparece em pes-
quisa da Datamark, empresa
especializada no mercado de
embalagens. Segundo o le-
vantamento, em 2003 as latas
de aço tinham cerca de 70%
de participação no setor.

RESISTÊNCIA - No
interior de São Pauto

e no Nordeste, partici-
pação do aço continua

sendo significativa

Indiferente aos números,
em termos de processos e
tecnologias produtivas a
cadeia de folha-de-flan-
dres enxerga diferentes
vantagens que pode-
riam garantir a desejá-
vel retomada de partici-
pação. Uma das espe-
ranças recai sobre a tec-
nologia de latas expan-
didas. Recém-adotada
pela Nestlé para leites
condensados, a embalagem de aço sem o tra-
dicional perfil homogeneamente cilíndrico já
teria condições de estrear nas gôndolas de
óleos comestíveis. "Em termos de inovação,
trata-se de uma tendência mundial em emba-
lagens de aço, que pode ser aplicada normal-
mente em óleos", sublinha Andréa Broggio,
gerente-executiva da Abeaço.

Outro aspecto favorável ao aço vem do in-
terior de São Paulo e de outros Estados do
Brasil, principalmente do Nordeste, onde a
lata de óleo continua sendo muito representa-



tiva. Além de uma possível preferência por
embalagens metálicas fora dos grandes cen-
tros, o fenômeno é atribuído ao que a Abeaço
define como "condições de resistência e dura-
bilidade ideais para suportar as condições de
transporte nas estradas brasileiras".

De fato, sucessivos laudos técnicos com-
provam que o conteúdo de uma embalagem de
aço amassada pode ser consumido normal-
mente, pois os vernizes hoje utilizados são
elásticos e acompanham a deformação da lata
sem contaminar o produto. Entretanto, afora
argumentos como esse, os produtores de
embalagens de aço têm pouco a comemorar
no mercado de óleos comestíveis.

MIGRAÇÃO TOTAL -

Bunge Alimentos, dona da
marca Soya, prevê, em

três anos, utilizar apenas
embalagens plásticas

Além dos avanços produtivos, não faltam
comentários de que grandes fabricantes de
óleos de soja, como a Cargill, dona da marca
Liza, em breve abandonarão as poucas linhas
de latas ainda remanescentes. Para piorar, se
ainda é possível avistar alguns óleos de soja
em latas, os de canola e girassol, que possuem
menos gordura saturada e são cada vez mais
procurados por consumidores preocupados
com a saúde, têm praticamente 100% da pro-
dução já vendida em PET no Brasil.

"No mercado de óleos de cozinha, a ten-
dência de migração total para o PET deve ser
concluída num período de três anos", prevê
José Coletti, da área de marketing de óleos da

Óleo Maria estréia em lata oval
É da Litografia Valença a grande
novidade em termos de novos for-
matos apresentada nos últimos
anos no mercado brasileiro de
óleos comestíveis. Recentemente
a empresa, uma das principais fa-
bricantes de latas de óleos co-
mestíveis do Brasil, desenvolveu
para a Vida Alimentos, dona da
Marca Maria, uma embalagem de
aço oval. Adotada desde dezem-
bro na linha de óleos compostos
adicionados de ervas, a nova lata
é feita em três pecas e tem pro-
cesso produtivo semelhante ao da
lata redonda. Mas apresenta, de
acordo com Rubnei Rosa, diretor
comercial da Litografia Valença,
pontos críticos peculiares. "Na
área com ângulo mais agudo, a

recravação da lata oval é similar
à de uma lata retangular", diz
Rosa. "Isso favorece a criação de
vincos ou dobras indesejadas no
corpo da embalagem". No entan-
to, oferece a vantagem da dife-
renciação.
Impressa em sete cores com
equipamentos litográficos, a nova
lata do tradicional óleo Maria foi
desenvolvida com apoio da CSN.
"A concepção mercadológica ficou
a cargo da própria Vida Alimen-
tos, que se inspirou em latas
ovais já utilizadas por fabricantes
alemães e italianos de óleos co-
mestíveis", conta o diretor da Li-
tografia Valença. Já a CSN deu o
suporte para "avaliar as alternati-
vas do material a ser utilizado".

Como forma de combater as vantagens logís-
ticas que as latas apresentariam, a cadeia do
PET se esforça para fazer embalagens mais le-
ves, que inegavelmente contribuem para dimi-
nuir os custos de transporte. "Sem dúvida uma
tendência para os próximos anos é a redução
do peso das garrafas", diz Ricardo Vaz, diretor
comercial da Amcor, empresa de origem ame-
ricana que planeja conquistar em dois anos
mais de 25% da demanda brasileira de emba-
lagens PET para óleos comestíveis. Atualmen-
te a participação estimada pela própria Amcor
gira em torno de 12%.



do pela indústria de alimentos. Atualmente a
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) veta o uso de material reaproveitado para
produção de embalagens de alimentos. Mas,
com os progressivos investimentos em indús-
trias de reciclagem, os pedidos de autorização
se multiplicam. Caso os fabricantes consigam
provar a total descontaminação do material a
ser reciclado, principal exigência da Anvisa, de
uma garrafa usada de óleo comestível, ou de
qualquer outro alimento ou bebida, poderá ser
produzida uma nova garrafa PET.

Bottle-to-bottle
Solicitada por empresas como a Bahia Pet,
que em 2003 investiu 8 milhões de dólares
numa planta de reciclagem de embalagens
PET, a autorização dos chamados processos
bottle-to-bottle certamente dinamizaria ainda
mais a produção de garrafas plásticas no mer-
cado de óleos comestíveis. Segundo a Abipet,
entidade que representa a cadeia do PET no
Brasil, em 2003, 12% do PET utilizado no
Brasil foram destinados à produção de emba-
lagens de óleo comestível. Em 2000 esse nú-
mero era de apenas 5%. Hoje o PET reciclado
é empregado basicamente na fabricação de
fios para a substituição do poliéster na indus-
tria têxtil. No ramo de embalagens, apenas re-
cipientes de produtos de limpeza doméstica e
higiene pessoal, por exemplo, podem ser fei-
tos com o material reaproveitado.

Apesar dos indícios de que o PET ainda
tem campo para avançar, o mercado de óleos
comestíveis reserva através de seu canal insti-
tucional outra ilha de esperança para a cadeia

CANAL INSTITUCIONAL -
Tradicionais no atendimento
a indústrias de alimento e
restaurantes, latas também
sofrem assédio do PET, que
já participa do canal food-
service de azeites com
galões da Vida Alimentos

do aço no Brasil. "Trata-se de um segmento
em que o PET praticamente não tem penetra-
ção", reconhece Hermes Contesini, gerente de
comunicação da Abipet. É assim porque tanto
indústrias alimentícias como restaurantes
compram o óleo que consomem basicamente
em latas retangulares de 18 litros. Todavia, o
PET já começa a assediar nichos como o de
azeites voltados ao canal food-service. A Vida
Alimentos é uma prova disso. Inovando no
atendimento a lanchonetes e restaurantes, a
empresa lançou seu Óleo de Caroço de Oliva
Azeitto em galão PET de 5 litros, fornecido
pela Packpet, com rótulo da Alphacolor.

Casos como esse reforçam entre especia-
listas a visão de que a retomada de participa-
ção no mercado de óleos comestíveis é tarefa
quase impossível para o aço. Ou melhor, está
vinculada a dois fatores altamente imponderá-
veis: 1) prosseguimento contínuo dos aumen-
tos de preço do petróleo e outras matérias-pri-
mas das resinas PET; 2) desvalorização cam-
bial (que aumentaria para as refinarias o custo
dos insumos importados das garrafas PET).

"Como ainda não temos uma visão clara
de tais fatores para este ano, a participação das
embalagens metálicas deverá permanecer a
mesma de 2004 no mercado de óleos comestí-
veis", espera Rubnei Rosa, diretor comercial
da Litografia Valença, uma das principais fa-
bricantes de latas de óleos comestíveis do
Brasil. Em outras palavras, o crescimento de
3,5% que se espera do setor em 2005 pouco
deverá beneficiar as latas de aço.

Bunge Alimentos, outra gigante do setor.
Dona da marca Soya, a empresa recente-
mente anunciou que vai investir 232 mi-
lhões de reais para construir uma refina-
ria de óleo vegetal no Mato Grosso. A fá-
brica deverá ser concluída no meio de
2006, e terá capacidade para refinar
l 000 toneladas de óleo por dia. "As latas
só se mantêm nesse segmento porque os
próprios fabricantes de óleos comestíveis
possuem linhas de aço, e é custoso subs-
tituí-las totalmente por plantas de garra-
fas PET", completa o profissional da
Bunge Alimentos.

Também conta pontos a favor da resi-
na plástica o esforço que vem sendo feito
para permitir a utilização de PET recicla-




